
Grande capacidade de fluxo de corte, alta velocidade de 
trabalho e rápida desidratação;

A ampla câmara de acondicionamento e rotor de dedos 
oscilantes de aço forjado com ajuste da barra de contra-
dedos asseguram ótima desidratação dos produtos;

Suspensão HydroBalance. A unidade de corte pendular 
central e suspensão central acompanha suavemente a 
ondulação do terreno garantindo um corte limpo 
seguindo a superfície do campo;

No modo de transporte a unidade de corte gira 120° 
mantendo o centro de gravidade na linha central do trator 
aumentando a estabilidade em tratores menores;

Características

Os equipamentos e respectivas especificações técnicas aqui contidas estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.

As especificações e valores informados podem variar segundo a versão e opcionais do equipamento.

Todas as imagens e desenhos são utilizados meramente para fins ilustrativos.
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FenaçãoArrow NM 2400 VC
Segadora Condicionadora

Largura de trabalho de 2,40 metros;

Especificações técnicas                      Arrow NM 2400 VC

Exigência de potência do trator, min, CV                           70

Lagura de corte, m                                                            2,4

Largura do rotor, mm                                                      1750

Velocidade do rotor, rpm                                         630 / 800

Largura de transporte,m                                                    2,4

Altura da máquina no tranporte,m                                   2,75

Sistema de elevação hidráulica da unidade de corte, 
que facilita os giros rápidos em cabeceiras;

Esquis ajustáveis para regulagem da altura de corte;

Reforço estrutural na barra de corte.
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Características

Reforço estrutural na barra de corte.

Operação confiável, com travas mecânica e 
hidráulica durante o transporte;

Esquis ajustáveis para regulagem da altura de 
corte;

Segadora de discos em barra de corte com estrutura 
durável e de excelente resultado para corte rápido e 
preciso;

Posição vertical de transporte;

Sistema de elevação hidráulica da unidade de corte, 
que facilita os giros rápidos em cabeceiras;

Fácil de usar;

Largura de trabalho de 2,40 metros;

Especificações técnicas                              Arrow NK 2400

Largura de corte, m                                                            2,4

Número de discos                                                                  6

Largura de transporte, m                                                    1,2

Altura da máquina no transporte, m                                   2,7


